Monteringsanvisning
Hantering

Montering

Alla skivor ska bäras på högkant, var noga med
bärhjälp. Om ni ska ställa ifrån er skivorna ska de
ställas på högkant!

Om möjligt placera skivan längst in mot vägg för att
sedan fälla den långsamt ner mot stommarna. Om det
finns överskåp är det svårare att fälla den ned från stående. Då behövs fler man och den måste monteras mer
liggande.

Vid skivor med urtag ska bärkraften fördelas på
hela skivan – inte bäras i urtaget! Vid felaktig
hantering är det stor risk att skivan knäcks vid
urtag

När alla bänkskivor är utplacerade kontrolleras att de
ligger i våg. Det kan behöva kilas något under. Skivorna
ska ligga stabilt, stumt mot stommar. Skivorna ska vara
monterade med ett litet mellanrum. Skarven tätas sedan med Silikon. Silikonet limmar ihop skivorna samtidigt som det tätar och hindrar vätskor att rinna ner och
förstöra skåpstommarna. Tvätta bort ev rester av silikon
med oljefri aceton. (Aceton löser ej härdat Silikon)

Innan inbärning av skivor
Kontrollera skivornas mått, för att veta var de
olika skivorna ska monteras.
Kontrollera att diskhons mått så den får plats i
avsedd skåpsstomme. Ofta behöver man såga ur
framkantslisten så den blir tunnare. Man kan
även behöva såga bort listen helt för att få skivan
på plats. För att sedan montera tillbaka den.

Låt silikonet torka ca 1 dygn.

Montera delat urtag för spishäll
Placera ut skivorna till vänster och höger om spishäll. Kontrollera fram- och bakkantslist så den passar
emellan skivorna- även höjden ifall det behöver kilas
in något under för att de ska bli i våg. Medföljande
plastchips ska placeras i de urfrästa spåren. Kontrollera
urtagsmåttet så spishällen passar.

Lägg gärna ut kort på ert färdiga
kök på sociala medier och tagga oss.
#dekkernordic @dekkernordic

Ta isär för att applicera stenlim i alla frästa spår, sätt
tillbaka delarna och låt det torka ca 1 dygn innan spishällen monteras i.

Vikter (ca)
Granit 30 mm

90 kg per kvm

Kvartskomposit 30 mm

75 kg per kvm

Marmor och kalksten 30 mm

80 kg per kvm
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